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APRESENTAÇÃO

Nos dias atuais, devido à suspensão das aulas 

presenciais e a inserção do ensino remoto 

causada pela pandemia, há uma grande 

necessidade da adaptação dos professores frente 

a esta nova forma de ensino. 

Conciliar o conteúdo a ser ensinado junto com 

recursos tecnológicos e estratégias de ensino 

infantil é um grande desafio a ser enfrentado. 
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APRESENTAÇÃO

Esse e-book tem como objetivo ajudá-lo a encontrar 

e compreender novas estratégias metodológicas e 

recursos tecnológicos, que possam facilitar o 

processo de ensino/aprendizagem na educação 

infantil.
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PrOFesSOreS

Quais ferramentas utilizar no ensino?

Como desenvolver uma parceria com a família?
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PROFESSORES

São diversos os desafios neste período de ensino 
remoto, não é mesmo? 

Na educação infantil a aprendizagem necessita de 
mediação constante do adulto, sendo necessário o 
apoio e participação da família, uma vez que o 
professor só pode estar presente de forma virtual. 

COMO DESENVOLVO ESSA PARCERIA COM A 
FAMILIA?

COMO DESENVOLVER ESSA 
PARCERIA COM A FAMÍLIA?
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IDENTIFIQUE E 
RECONHEÇA OS 

LIMITES 

COMO DESENVOLVO ESSA 
PARCERIA COM A FAMÍLIA ?

COMPARTILHE 
OS OBJETIVOS DA 
APRENDIZAGEM 

OFEREÇA 
OPORTUNIDADE 

DE ESCUTA
c
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Criar conversas no Whatsapp, 
e-mail ou mesmo formulários online, 
podem ser um caminho para ouvir 
dos pais e cuidadores das crianças 
quais são as dificuldades e o que 
tem sido positivo das estratégias.

OFEREÇA 
OPORTUNIDADE 

DE ESCUTA 

Cada contexto familiar 
pode trazer dificuldades e 
facilidades, assim ouvir e 
poder considerar esses 

fatores podem diminuir a 
dificuldade de estabelecer 

uma parceria com a 
família.
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COMPARTILHE 
OS OBJETIVOS DA 
APRENDIZAGEM 

Compartilhar com as famílias o objetivo de aprendizagem de 
um determinado período (semana, mês, bimestre) ajuda os 
cuidadores a entender quais são as propostas que serão 
feitas e com qual finalidade. 

Dizer o que você planeja, qual objetivo e o quais ferramentas 
vai utilizar, ajuda a família a se sentir parte da escola e pode 
favorecer sua participação mais adequada;
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Muitas vezes planejamos uma aula 
super interativa, mas a família não 
consegue participar, por diversos 
motivos e compreender essas 
limitações também é um ponto 
importante. 

IDENTIFIQUE E 
RECONHEÇA OS 

LIMITES 

Elencar quais são as 
possibilidades daquela 

família e daquele contexto, 
pode ajudar a lidar com os 

momentos em que não 
conseguimos ter um 

processo de ensinagem 
como gostaríamos.
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Um outro ponto importante é a diversidade de 
ferramentas para ensino remoto, que pode auxiliar na 
motivação e envolvimento das crianças, em um 
período tão delicado como este. 

Assim, elegemos aqui algumas possibilidades, 
compreendendo que educação é muito mais do que 
ferramentas específica, mas levando em conta que 
estes recursos podem ser um auxílio ao professor 
neste momento
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Quais ferramentas utilizar no ensino?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*

Grupo de jogos com 
temáticas relacionadas a 
letras, números, cores, 
memória e vocabulário.

Acesso: Site 
(computador e celular)

Site que permite criar  
e jogar diversos jogos 

com objetivos 
educativos para 

diferentes idades.
Acesso: Site 

(computador e 
celular)

Brincando 

com Ariê
Educaplay
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https://drive.google.com/file/d/1D6Z7Qe9ebhYM4454ISm8VlhFWW64kNWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D6Z7Qe9ebhYM4454ISm8VlhFWW64kNWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9AXFTGTqZJtqDV8o_qeu2G_VsHpWT9V/view?usp=sharing


Quais ferramentas utilizar no ensino?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*

Aplicativo para auxiliar 
as crianças com 
dificuldades de 
aprendizagem.

Acesso: Site 
(computador e celular)

Site com sugestão de 
atividades, planos de 

aula e cursos de 
aprimoramento.

Acesso: Site 
(computador e celular)

EduEdu Nova Escola
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https://drive.google.com/file/d/1gyhA2BsHdS44a4WVSvcFGGIBClsZoQaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb9VANVBpJUZZtBXmX8RGZouUtwxG2s0/view?usp=sharing


PAis

Quais ferramentas posso usar? 

Como ajudar meu filho 
nos estudos?
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PAIS

O desafio do ensino remoto também tem impactado 
as famílias que precisam acompanhar e oferecer 
apoio para os filhos nas aulas online. 

Muitas vezes, quem acompanha as aulas também 
são outros cuidadores (avós ou tios) que tem maior 
ou menor familiaridade com as ferramentas online. 

Organizar a participação nas aulas, com o trabalho 
e rotina doméstica nem sempre é tarefa fácil. 
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A AJUDA PRECISA 
SER PARCIAL

COMO AJUDAR MEU FILHO NOS 
ESTUDOS?

CRIE O 
MOMENTO DE 

ESTUDO

MANTENHA 
CONTATO 

PRÓXIMO COM O 
PROFESSOR
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Saber quais são as 
propostas das atividades, 
como o professor tem 
percebido a participação do 
seu filho e como pode 
ajudar nestas tarefas. 

MANTENHA 
CONTATO 

PRÓXIMO COM 
O PROFESSOR

Às vezes, 
comentários na 

própria atividade 
a ser entregue 
pode ajudar na 
comunicação. 
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CRIE O 
MOMENTO DE 

ESTUDO

Manter a atenção das crianças na escola já e 
desafiante, imagine diante de tantos outros 
estímulos (irmãos, televisão, brinquedos). 

Quanto mais tranquilo o ambiente neste momento, 
melhor. Combine com a criança também uma rotina 
em casa (criar um quadro pode ajudar) para que 
consiga organizar a participação nas aulas.
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Por isso, sinalize para o professor quanta ajuda foi 
necessária para fazer determinada tarefa pode ajudá-lo 
a saber se precisa retomar aquela proposta ou não com 
a criança.

Nessa idade criança precisa muito do apoio do adulto 
para realizar as atividades. Contudo, no ensino remoto o 
professor não consegue saber exatamente como a 
criança está realizando a atividade.

A AJUDA PRECISA 
SER PARCIAL
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Quais ferramentas posso usar?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*

Aplicativo com 
atividades para os pais 
fazerem com os filhos 

conforme etapa do 
desenvolvimento.

Acesso: Aplicativo de 
celular.

KINEDU
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Aplicativo com 
atividades interativas 

que auxiliam o processo 
de alfabetização das 

crianças.
Acesso: Aplicativo de 

celular.

Ler e contar

https://drive.google.com/file/d/19Kwbwkvmz55wNZPxMFuYJFpd2p-XEdDD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXALtQeNsi0bQwTH7KkovlyxO_ZEZEOC/view?usp=sharing


Quais ferramentas posso usar?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*

Aplicativo com jogos 
educativos para crianças 

de 3 a 6 anos que 
estimulam atenção, 

coordenação motora, 
criatividade e 
imaginação.

Acesso: Aplicativo de 
celular e computador.

Bini Super 

ABC

Aplicativo para 
estimular o 

desenvolvimento das 
funções executivas para 

crianças a partir de 4 
anos por meio de 

desafios.
Acesso: Aplicativo de 

celular.

Matrix Game
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https://drive.google.com/file/d/1IMg6Yw9dzkWV8QPlW5xbTnp-ZyPanRDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMg6Yw9dzkWV8QPlW5xbTnp-ZyPanRDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcJNaVbsouWIeQt9F3D2wCxfNGTdvrT7/view?usp=sharing


Quais ferramentas posso usar?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*

Aplicativo que faz 
simulação de livros de 

pintura para colorir letras 
e números estimulando a 

alfabetização.
Acesso: Aplicativo de 

celular.

Livro para colorir da 

galinha Pintadinha 
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Site com diversos 
conteúdos relacionados 

ao desenvolvimento 
infantil.

Acesso: Site 
(computador e celular)

Fundação maria 

cecília

https://drive.google.com/file/d/1YyLbwW8HKSMJJQqiOY_PX5kLOdZhqkZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyLbwW8HKSMJJQqiOY_PX5kLOdZhqkZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbmumZzT5KukM4ngVNjBnRCNaNpgGfYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbmumZzT5KukM4ngVNjBnRCNaNpgGfYx/view?usp=sharing


Quais ferramentas posso usar?
*Para acessar o tutorial de uso, clique no nome do aplicativo*
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Aplicativo que faz 
simulação de livros de 
figuras para colorir e 

desenhar para estimular 
coordenação motora e 

raciocínio.
Acesso: Aplicativo de 

celular

COLORIR E 

APRENDER 

Aplicativo destinado a 
crianças a partir de 4 
anos para de forma 

lúdica ajudar no processo 
de alfabetização.

Acesso: Aplicativo de 
celular.

Palmakids

https://drive.google.com/file/d/1hWPwc0QEqZDTRBovWNlwsvIuGl8mxeZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hWPwc0QEqZDTRBovWNlwsvIuGl8mxeZU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lryiGkVs7TE2EVIAZaVaDahwRV22pYuq/view?usp=sharing


Este ebook foi produzido como trabalho da disciplina 
“Docência e Pesquisa no Ensino Superior: Contribuições 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)” 
oferecida pelo Programa de Pós-graduação em 
Psicobiologia da Universidade de São Paulo, ministrado 
pelas professoras Profª. Dra. Patricia Ferreira Monticelli e 
Profª. Dra. Fabiana Maris Versuti.

O modelo do ebook foi retirado do site Canva e Slidesgo 
e as imagens são de uso livre e foram obtidas nos sites 
Pixabay e Nappy.
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